
  BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

MILUJ CÍRKEV! (1J 4,19-21) 

Křesťan potřebuje církev 

 
 

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já 

miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo 

nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 

kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje 

Boha, ať miluje i svého bratra. 

Shrnutí:   

Testem víry v Boha je křesťanova láska k  církvi. 
Pro 

 

  

Otázky pro děti:   

1. Koho nevěřící člověk přirozeně nejvíc miluje? 

2. Z čeho se staví církev? 

3. Jak se pozná, že milujeme Boha? 

 
 

 

 

ÚVOD 

Máme dnes před sebou závěrečný oddíl 4. kapitoly 1. listu apoštola 

Jana. Jeho list začíná rezolutním tvrzením, které platí o všech 

křesťanech: my milujeme. A to je charakteristika každého křesťana: 

křesťan miluje. Jak ale taková láska má vypadat? A kde se vzala? 

K čemu vede? 
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I. ZDROJEM LÁSKY JE BŮH 
 

1. Přirozený člověk miluje sebe 

 

2. Boží láska je zjevená ve stvoření 

 

3. Boží láska zjevená ve vykoupení 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Ř 3:10-11,19;  Kol 1:16; 2K 5:20-21; Ef 3:18-19 

 
 

II. FALEŠNÉ VYZNÁNÍ VÍRY 
 

1. Vděčnost Bohu je testem naší víry 
 

 

2. Vyznání: „Miluji Boha“ 

 

 

3. Láska k místní církvi 

 
 

 

Biblické odkazy:  
 1K 14:24-2; Sk 5:11; Sk 8:9-24; 2Tm 4:10; J 12:4-8; J 13:29-35 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. ROSTEME V LÁSCE K CÍRKVI 

 

1. Přikázání Pána Ježíše 

 

2. Růst v lásce 

 

3. Projekt a materiál na stavbu církve 

 

4. Miluj církev! 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Mt 22:37-39; Dt 6:5; Lv 19:18; 1J 4:7-18; 1K 3:12-13; Ř 1:16; Žd 4:12         

 

 

 

 

   

SKÓRE, ÚDAJE, AFEKT, PUSTIT, 

STÉNAT, IONTY, BICYKLY, EDIKT, 

KORÝŠI, ALEJE, NOSIT, TORZO, 

ZRODY, DOTAZ, VINIT, PÍSNICE, 

FARAO, NYMFA, VATRY, ZEŤÁK, 

SILON, LIVREJE, ČAKAN, ŠKRTY 

Osmisměrka 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

6. března 2016 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

Neděle 1000 – Společné shromáždění 13.3. 2016 s kladenským a pražským 

sborem v Praze. (od 10,00 nádraží Dejvice, kázání J. Kernal – Ef 

4). V Ústí shromáždění nebude! 
 

Pokud potřebujete zajistit odvoz, obraťte se prosím na starší, rádi dopravu 
zorganizujeme. 

Děkujme Pánu za Jeho dobrotu, kterou sbory v Ústí, v Praze i v Kladně mohou 
zažívat ve službě evangeliu. Máme výsadu sloužit Králi králů! 

 

 

 

Indie: Varování adresované křesťanům 

Na jednom vlakovém nádraží v Indii se objevil varovný leták vydaný hinduistickou 

radikální skupinou RSS. Autor upozorňuje všechny křesťany, že jejich víra 

představuje problém a proto si (radikálové) stanovili za cíl uskutečnění 

hromadného „návratu domů“ – přivedení všech obyvatel zpátky do lůna 

hinduismu. V oznámení se dále uvádí, že skupina vymýtí křesťanství z Indie do 

roku 2021 (aby se stala výlučně hinduistickou zemí) a ve snaze o vytvoření tímto 

způsobem jednotné Indie jsou její členové ochotni i zemřít. 

 

 

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že 
máte věčný život.  Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, 

kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.  A víme-li, že nás 
slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme 

dostali od něho.  
1 Janův 5:13-15   

http://www.cirkevusti.cz/
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